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Informatie mogelijkheden versnelde aanleg en mogelijkheden opheffen oponthoud autoverkeer als 
gevolg van fietsers op het kruispunt Stationsweg - Polanerbaan 

Inleiding: 

In de raadsvergadering van 27 januari 2011 is naar aanleiding van het raadsdebat inzake versnelde 
aanleg fietsverbinding defensieterrein/Singel het volgende dictum opgesteld; 

1. de mogelijkheden te onderzoeken om de fietsverbinding tussen het centrum en het station te 
verbeteren, bijvoorbeeld door deze bij voorrang aan te leggen over het defensieterrein en de Singel. 
2. De raad over de uitkomsten van dat onderzoek te berichten voor de behandeling in juni van het 
meerjarenperspectief. 

Daarnaast zijn vragen gesteld over mogelijkheden voor het opheffen van het oponthoud voor 
autoverkeer in de stad Woerden als gevolg van fietsers op het kruispunt Stationsweg - Polanerbaan 

Kernboodschap: 

1. De mogelijkheden te onderzoeken om de fiets/voetgangersverbinding tussen het centrum en 
het station te verbeteren, bijvoorbeeld door deze bij voorrang aan te leggen over het 
Defensieterrein en de Singel. 

De mogelijkheden voor de versnelde aanleg van een fietsverbinding over het Defensie eiland zijn 
onderzocht. Volgens de huidige planning wordt met de bouw van de fietsbrug gestart in juni 2016. De 
vraag is echter of de brug al in 2011 of 2012 kan worden aangelegd. 

Brug op de geplande plaats 

Allereerst is gekeken naar de mogelijkheid van aanleg op de geplande plaats: in de knik van het 
eiland, over het plein (huidige parkeerplaats). Daarbij is als uitgangspunt gehanteerd dat direct de 
definitieve brug kan worden aangelegd. 
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Daarbij zijn wij gestuit op de volgende bezwaren (zie ook de bijgevoegde tekening): 

• Juist hier, op het eiland vrijwel grenzend aan de aanlanding van de brug, bevindt zich een van 
de drie saneringsgebieden. De saneringsgebieden zijn aangewezen door de Provincie als de 
meest vervuilde plekken van het Defensie eiland, waar de komende 4 jaar sanering zal 
plaatsvinden. De sanering vindt plaats met chemische oxidatie. Deze chemische stoffen 
worden zeer regelmatig in de bodem geïnjecteerd. Deze stoffen kunnen een gevaar opleveren 
voor de volksgezondheid. 

• Het Defensie eiland zou in principe de komende jaren voor alle verkeer, behalve bouwverkeer 
worden afgesloten. Het bouwverkeer werkt tussen 2011 en 2014 vooral op het noordelijk deel 
van het eiland, daarna volgen het midden (2014 - 2016) en het zuidelijke deel (tot 2018). 
Dit bouwverkeer zal daarbij onvermijdelijk het fiets/voetgangersverkeer gaan kruisen op het 
eiland. Dit levert gevaarlijke situaties op. Daarbij komt dat alle verkeersstromen op dezelfde 
plaats het Defensie eiland weer verlaten, namelijk bij de brug bij de Bonaventurakerk. Daar 
zullen fietsers, voetgangers en bouwverkeer elkaar opnieuw moeten kruisen, met alle gevaren 
vandien. De ruimte bij deze brug is slechts 5,5 meter breed (zie tekening). 
Een fietspad is minimaal 2,5 meter breed, een tweerichting rijbaan minimaal 5 meter. Een 
veilige verkeersroute is daarmee ook aan deze zijde van het eiland moeilijk te realiseren 

• De risico's van de bouw zelf. Vlakbij de geplande fiets/voetgangersbrug worden 2 gebouwen 
gerealiseerd. Hierbij wordt zwaar materieel ingezet. Kranen en dergelijke moeten dan over het 
fiets/voetpad heen draaien, en er kunnen daarbij bouwmaterialen naar beneden vallen. 

Dit laatste zou opgelost kunnen worden door een constructie te maken bovenop het fiets/voetpad, 
zodat de fietsers afgeschermd kunnen doorrijden. Voor het kruisende bouwverkeer en de mogelijke 
gevaren van de chemische oxidatieprocessen ten behoeve van de sanering zijn ons inziens geen 
goede oplossingen voorhanden. 

Tijdelijke brug over het Defensie eiland op andere locatie 

Ten tweede is gekeken naar de mogelijkheid om een tijdelijke brug aan te leggen op een andere 
plaats op het eiland. 
Daarbij dient allereerst te worden opgemerkt dat een tijdelijk brug extra kosten met zich mee brengt. 
Bij een brug ver naar de zuidelijke of noordelijke punt van het eiland is het voor een goede 
doorstroming en vanwege bovengenoemde veiligheidsproblemen logisch om dan aan de andere zijde 
van het Defensie eiland ook een noodbrug aan te leggen. Ook dit kost weer extra geld. 

1. opschuiven naar het zuiden. 
• Aan de Singel ligt een aantal woonboten. Deze hebben vaste ligplaatsen, met allerlei 

voorzieningen, kabels en leidingen en kunnen daardoor moeilijk worden verplaatst. Tussen 2 
woonboten lijkt voldoende plaats te zijn om een brug aan te leggen, maar het zal een drukke 
route worden, waarmee de privacy en het woongenot van deze bewoners zal worden 
aangetast. 

• Nog verder opschuiven naar het zuiden zal er toe leiden dat steeds minder fietsers en nog 
minder voetgangers voor deze optie zullen kiezen en gewoon de kortste route blijven 
gebruiken, in dit geval dus over de Stationsweg en Oostdam richting centrum. 

• Direct ten zuiden van de wasserij en de schoorsteen ligt een tweede saneringswerkgebied. 

2. opschuiven naar het noorden. 
Het noordelijke deel zal als eerste worden gebouwd, te beginnen met de aanleg van een 
parkeervoorziening. Vrijwel het gehele noordelijke deel is daarmee in de jaren 2012 tot 2014 een 
bouwput. Dit geldt niet voor het noordelijkste punt, waar een klein bosje staat. Bekeken vanuit het 
Defensie eiland lijkt het mogelijk om op deze plaats een tijdelijke brug neer te leggen, die over het 
eiland doorloopt en weer aanlandt op de Oostdam. Hiervoor moeten dan wel enige bomen worden 
gekapt. Het bosje is in diverse enquêtes door de Woerdense bevolking aangemerkt als waardevol en 
behoudenswaardig. Het grootste probleem van deze locatie is dat de brug aan de zuidkant niet 
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uitkomt op de weg Singel, maar bij de Polanerbaan, zodat deze locatie voor een tijdelijke brug geen 
verbetering betekent voor de huidige situatie 

2. De raad over de uitkomsten van dat onderzoek te berichten voor de behandeling in juni van 
het meerjarenperspectief. 

Dat gebeurt nu middels deze Raadsinformatiebrief. 

3. Mogelijkheden voor het opheffen van het oponthoud voor autoverkeer in de stad Woerden 
als gevolg van fietsers op het kruispunt Stationsweg - Polanerbaan 

Een fietstunneltje als alternatief voor de huidige gelijkvloerse kruising voor fietsers en voetgangers is 
o.a. vanwege de grote hoogteverschillen en als gevolg daarvan de te grote hellingspercentages sterk 
af te raden. 

Een ander, veel geopperd alternatief voor de fietsoversteekplaats op het kruispunt Stationsweg 
Polanerbaan is het afsluiten van deze oversteekplaats en de fietsers om te laten rijden via de oude 
brug over de Jaap Bijzerwetering en Singel naar het station. 
Deze oplossing is beschouwd vanuit de optiek van de automobilist. Om de doorstroming in de stad 
voor deze verkeersdeelnemers te verbeteren zou het ontbreken van zowel fietsers als voetgangers 
een goede oplossing zijn. Extra capaciteit voor autoverkeer in deze omgeving roept gelijk de vraag op 
of het gewenst is een situatie te creëren waarmee extra doorgaand gemotoriseerd verkeer door de 
(binnen)stad aangezogen wordt. 

In Woerden hebben we uiteraard ook te maken met andere verkeersdeelnemers, zoals de fietsers en 
voetgangers. In Woerden, en zeker in het binnenstedelijk gebied, wordt er naar gestreefd de fietser 
daar waar mogelijk zoveel mogelijk prioriteit te geven en daarmee het gebruik van de fiets zoveel als 
mogelijk is te stimuleren. 

Dat is de reden waarom op de kruising Stationsweg-Polanerbaan de route voor het fietsverkeer niet is 
omgelegd. Als hier prioriteit gegeven zou worden aan het autoverkeer, wordt, gelet op ervaringen uit 
het verleden, verwacht dat fietsers, en nog meer de voetgangers ongewenste (onveilige) routes gaan 
zoeken voor een zo kort mogelijke verbinding. 

Op het moment dat fietsers en voetgangers gebruik kunnen maken van de route via het defensie
eiland (en een langzaamverkeersbrug over de singel) zal naar verwachting daarmee een groot deel 
van het door u geschetste probleem worden opgelost. 

Vervolg: 

Herinrichting omgeving Snellerbrug zal overeenkomstig eerdere besluiten worden uitgevoerd. 

Bijlagen: 

- Tekening d.d. 29 april 2011 van VORM Ontwikkeling 

De secretaris D e loc°-burgemee^ter 

M.J. Schreurs 




